
 
 

عقيدة الشرح 

 يةالواسط

 
 يخ الدكتورشال  معالي
 اخلضري بن عبد اهلل عبد الكريم

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
                           

 املكان: 5241-5241 اتريخ احملاضرة:
جامع اإلمام حممد بن عبد 

 الرايض -حي السالم  –الوهاب 

 
        



 

 

 
2 
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  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

اإليمان  :ومن اإليمان باهلل وكتبه ،: )فصل-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف  :أجمعين أما بعد
ليه يعود( وهذا تقدم الكالم فيه بإثبات الصفات ،بأن القرآن كالم هللا منزل غير مخلوق   ،منه بدأ وا 

ثم الفصل الذي يليه من  ،من الكتاب في أدلة القرآن ؛من الكتاب والسنة -جلَّ وعال-الكالم هلل 
على ما يليق  -جلَّ وعال-وأن مذهب أهل السنة وسلف األمة إثبات صفة الكالم هلل  ،أدلة السنة

ن كان حادث اآلحاد ،الم يزل متكلم   -جلَّ وعال-وأنه  ،وأنه قديم النوع ،بجالله وعظمته  ،وا 
 )منه بدأ( بدَأ البدء معروف الذي يقابله النهاية وبالتخفيف منه -جلَّ وعال-ا لمشيئته تبع   امتجدد  

ليه يعود) ،ويجوز هذا وهذا ،ظهر :يعني ،بدا جلَّ -وأن هللا  ،فعيعني في آخر الزمان إذا ر   (وا 
نما هو حقيقة ،ا كما يقول المبتدعةيعني ال مجاز   ،تكلم به حقيقة -وعال وأن هذا القرآن الذي  ،وا 

 ، كالم جبريلال ،هو كالم هللا حقيقة ال كالم غيره -صلى هللا عليه وسلم-أنزله هللا على محمد 
 ،وال كالم خلقه في غيره ،لموسى -جلَّ وعال-وال كالم الشجرة بالنسبة لتكليمه  ،وال كالم محمد

وهذا تقدم الكالم فيه والقول بأنه  ،وال يجوز إطالق القول بإنه حكاية ،فتكلم به ال كالم غيره
 -جلَّ وعال-يقول هللا  :وذكرنا في درس مضى أن العلماء يقولون  ،حكاية هو قول الك الَِّبيَّة

هذا فيه مخالفة أو ليس فيه  {أنا ربكم األعلى} :أنه قال مثال  حكاية عن فالن عن فرعون 
ذا دققنا وجدنا أن هذا الكالم ال إشكال فيه. ،فيه مشابهة لفظية ،مخالفة؟ فيه مشابهة في اللفظ  وا 

 طالب: ............
 .-جلَّ وعال-ل هللا إنما سمعنا قو  ،لكننا لم نسمع فرعون يقول

 طالب: ............
 معروف أن تسمعوا إلى قول العبد الصالح.

 طالب: ............
ينقل لنا  -جلَّ وعال-لكن هل فرعون قال هذا بلفظه؟ قال أنا ربكم األعلى باللفظ عربي هو؟ هللا 

هو  -جلَّ وعال-فاهلل  ،-جلَّ وعال-كالم فرعون ولم نطلع عليه ولم نسمعه إال بواسطة كالم هللا 
إال أن في هذه اللفظة  ،فهو حكاية عن كالم فالن ال إشكال ،المتكلم بهذا الكالم حقيقة عن فالن

إطالق القول بأنه حكاية عن كالم هللا أو عبارة كما هو قول األشعرية  ،مشابهة لقول الك الَِّبيَّة
ألنهم ال يقرون بأن الكالم  ؟لماذا ،األشعريةوالقرآن حكاية عند الكالبية وعبارة عند  ،يقولون عبارة

نما هو الكالم النفسي عندهم ،اإللهي حرف وصوت يسمع وأما هذا فهو حكاية عن كالم هللا  ،وا 
فكالمه قديم  ،إنه ال يختلف تكلم في األزل بكالم نفسي وال يتجدد :حتى قالوا ،أو عبارة

هي التي أنزلت  ،تكلم دفعة واحدة ،وأنه ال يتكلم متى شاء إذا شاء ،ويقتصرون على قدم النوع
ْريانية صار إنجيال   ،فإن ع بِ ر عنها بالِعْبرانيِ ة صار توراة ؛في الكتب ن ع بِ ر عنها بالسِ  ن عبر  ،وا  وا 
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-بل الواقع يرده مقتضاه أن هللا  ،وعرفنا أن هذا الكالم ليس بصحيح ،اعنه بالعربية صار قرآن  
 ،إال أنه بلغاتهم ،أنزل على موسى وعلى عيسى نظير القرآن من الفاتحة إلى الناس -وعال جلَّ 

وهل هذا  ،إال أنها بلغاتهم ،فعندهم سورة اإلخالص وعندهم آية الكرسي وعندهم أواخر سورة البقرة
ين لو جئنا بشخص يتقن الترجمة إلى السريانية أو العبرانية فترجم مصحف :يعني ،الكالم صحيح

وطبقناه إلى التوراة واإلنجيل يحصل أو ما يحصل؟ ما  ،واحد إلى العبرانية وواحد إلى السريانية
ا،يمكن  اوقصة بدء الوحي ترده  ،وهذا القول يرده الواقع أبد  عليه -لما أنزل على النبي  ،أيض 

عليه -وذهب بها محمد  -جلَّ وعال-نزل جبريل بسورة إقرأ من عند هللا  -الصالة والسالم
فعرضها على خديجة في القصة المعروفة  ،بوادره :وفي رواية ،يرجف بها فؤاده -الصالة والسالم

يقرأ التوراة  ،يقرأ الكتب السابقة ويترجمها ثم إن خديجة كلمت ورقة بن نوفل ،في أول الصحيح
 :قالت -والسالمعليه الصالة -فلما سمع من النبي  ،يترجمها ،واإلنجيل ويترجم إلى اللغة العربية

هذا الكالم هذا موجود عندي اآلن في التوراة  :هل قال ،لما سمع سورة اقرأ ،اسمع من ابن أخيك
يعني -هذا الناموس  :قال ،؟هذه السورة موجودة عندي ؟عربيةالإلى  اواإلنجيل لما نترجمهم
كتبوه في  بل إذا قرأه الناس أو ،هذا الناموس الذي نزل على موسى ،-جبريل عليه السالم

يعني تقرأ في المصحف كالم هللا وتقرأ عن  ،المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كالم هللا حقيقة
المقصود  ،المكتوب كالم هللا ،المقروء كالم هللا ،كالم هللا ،فهو كالم هللا المسموع اظهر قلب حفظ  

ا فإن الكالم إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئ   ،وال يتغير -جلَّ وعال-أن هذه كلها كالم هللا 
هل أنت الذي  ،يعني لما تسمع حديث وتحفظه وتلقيه على الناس ،اا مؤدي  ال إلى من قاله مبلغ  

وفيه من  ،مثال  يعني لما تقرأ كالم شعر ابن هانئ  ،أو بيت شعر مثال  أو آية  ؟قلت هذا الحديث
 :-اا كبير  تعالى هللا عما يقول علو  -ويقول  ،حينما يخاطب الخليفة ،الكفر ما فيه

مااا شاائت ال مااا شاااءت األقاادار                 
فاااااحكم فأناااات الواحااااد القهااااار               .

. 
فكأنمااااااااا أنااااااااات النباااااااااي محماااااااااد                

وكأنماااااااا أنصاااااااارك األنصاااااااار                .
. 

ال كل من قاله  ،ينسب إلى من قاله بال شك ؟يعني هل هذا ينسب إليك أو ينسب إلى من قاله وا 
 ،واآلثر والحاكي ليس هو المتكلم ،ألن هذا الكالم كفر فهذا الكالم إنما ينسب إلى من قاله ؛كفر

عليه -جاء ماعز إلى النبي  ،إني زنيت :في قصة ماعز تروي وقال ماعز مثال  فلما تقول 
هل أنت زنيت؟ ال، لكن من باب األدب  ،ةوتحكي هذه القص ،نيتإني ز  :قال -الصالة والسالم

بل مقرونة  ،األدب أن ال ت حكى بلفظها ،فيها ما فيها ،في هذه المواطن التي نسبتها إلى النفس
مثلما قالوا في قصة أبي طالب لما عرض  ،بمن قالها مع صرف الضمير من المتكلم إلى الغائب

لكن  ،هو على ملة عبدالمطلب :خر ما قالآ ،الشهادة عند الموت -عليه الصالة والسالم-النبي 
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 ،ألنه يحكي كالم غيره ؛يكفر؟ ما يكفر ،أنا على ملة عبدالمطلب :لو أن الراوي قال أبو طالب
  .اا مؤدي  ا ال إلى من قاله مبلغ  والكالم إنما يضاف إلى من قاله مبتدئ  

ليس  ،ليس كالم هللا الحروف دون المعاني كما تقول المعتزلة ،حروفه ومعانيه ؛وهو كالم هللا
فتحرر لنا من هذا  ،كالم هللا الحروف دون المعاني وال المعاني دون الحروف كما تقول األشعرية

ليه يعود ،ل غير مخلوق أهل السنة كالم هللا منز   ؛خمسة مذاهب أو ستة تكلم به حقيقة  ،منه بدأ وا 
هذا  :كالم الك الَّبيَّة قالوا .يتكلم متى شاء إذا شاء ،النوع حادث اآلحادقديم  ،يسمع بصوت وحرف

 .عبارة :واألشعرية يقولون  .وليس هو كالم هللا ،الكالم الموجود عندنا حكاية عن كالم هللا
اواألشاعرة  .الكالم الحروف دون المعاني :المعتزلة يقولون  من قولهم أنه المعاني دون  أيض 

عن شرح  وال مانع من إعادتها نقال   ،وتقدم لنا ذكر المذاهب واألقوال في صفة  الكالم ،الحروف
أن  :أحدها :افترق الناس في مسألة الكالم على تسعة أقوال :يقول شارح الطحاوية ؛الطحاوية

 ،كالم هللا هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره
  .ول الصابئة والمتفلسفةوهذا ق
  .وهذا قول المعتزلة ،عنه أنه مخلوق خلقه هللا منفصال   :وثانيها
إن ع بِ ر عنه  ،هو األمر والنهي والخبر واالستخبار ،واحد قائم بذات هللا أنه معن ى :وثالثها

ن  ع بِ ر عنه بالعبرانية كان توراة ،بالعربية كان قرآنا ن وافقه كاألشعري وهذا قول ابن ك الَّب وم ،وا 
  .القرآن عبارة عن المعنى إلى آخر كالمهم الذي سبق ذكره :ويقولون  ،وغيره

 .وهذا قول طائفة من أهل الكالم ،أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في األزل :ورابعها
ا وهو قول الَكرَّاِميَّة أنه حروف وأصوات لكن تكلم هللا بها بعد أن لم يكن متكلم   :وخامسها
  .وغيرهم

رادته القائمة بذاته يقول وهذا يقوله صاحب  :وسادسها أن كالمه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وا 
ليه يميل الرازي في المطالب العالية أن كالمه يرجع  المعتبر ِهَبة هللا بن َمْلَكا الطبيب الفيلسوف وا 

رادته القائم بذاته   .إلى ما يحدثه من علمه وا 
قائم بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور  تضمن معنى  أن كالمه ي :وسابعها
  .الماتريدي
 ،أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من األصوات :وثامنها

مشترك بين المعنى القديم بالذات القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من األصوات وهذا قول 
  .ومن تبعهأبي المعالي 

 ،ويتكلم به بصوت ي سمع ،لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء -تعالى–أنه  :وتاسعها
ن لم يكن   ،وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة ،اصوت المعين قديم  الوأن نوع الكالم قديم وا 

 يقول ابن القيم في النونية:
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اااااااااا                      اوهللا ربااااااااااي لاااااااااام ياااااااااازل متكلم 
          وكالمااااااااااااه المسااااااااااااموع باااااااااااااآلذان  .

. 
           أحكمااااات كلماتااااااه قا وعاااااادال  صاااااد  

خبااااااااااار  طلب اااااااااا  .              ا بااااااااااال نقصااااااااااانا وا 
. 

           ورسااااوله قااااد عاااااذ بالكلمااااات ماااان
         لاااااد  ومااااان عاااااين ومااااان شااااايطان  .

. 
                م اإليماااااااااانمعلِ اااااااااهاااااااااو إشاااااااااراك و   .  أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الا

. 
ولو كانت  ،استعاذ بكلمات هللا التامة -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،بغير هللا شركاالستعاذة 

 قد استعاذ بمخلوق فأشرك وحاشاه: -عليه الصالة والسالم-كلماته التامة مخلوقة لكان النبي 
إشاااااااااراك وهاااااااااو معلااااااااام اإليماااااااااان                  .أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الا  

. 
       سااااااابحانه ليسااااااات مااااااان األكاااااااوان  .بل عاذ بالكلمات وهي صفاته  

. 
         مسااااااااااموع منااااااااااه حقيقااااااااااة ببيااااااااااان  .كذلك القرآن عين كالمه الا   و 

.  
ااااااا   .هو قول ربي كله ال بعضه             ا ماااااااا هماااااااا خلقاااااااانا ومعن ااااااالفظ 

. 
نقل عن القحطاني صاحب النونية نقل عنه بيتين ولم يشر إليهما أي  -رحمه هللا-وابن القيم 

 :اواضح   امع أن ابن القيم عزاهما عزو   ،بل شرحهما على أنهما من النونية ،شارح من الشراح
ولقااد أتااى فااي نظمااه ماان قااال قااو     

             ل الحاااااااااااااااااااق غيااااااااااااااااااار جباااااااااااااااااااان   .
. 

      هاااااو قاااااول رباااااي كلاااااه ال بعضاااااه
          والاااااااااااااارَّق مخلوقااااااااااااااانوماااااااااااااادادنا    .

. 
هذا الورق الذي ي كتب به المصحف  ،إن الورق قديم :ألنه و جد ِمن بعض الغالية في اإلثبات قالوا

فنفرق بين الورق والجلد والحبر  ،هذا ال شك أنه غلو ،يجلد به المصحف قديمالجلد الذي  ،قديم
اوهي  ،هذه كلها أمور محدثة على مر الزمان وهللا }ألنها مما يصنعه اإلنسان  ؛مخلوقة أيض 

فال نغلو في إثبات  ،على كل حال مثل هذه األمور ال بد من التفريق بينها {خلقكم وما تعملون 
 ،ذكرنا قول ابن حزم فيما سبق ،وال ننفي ما أثبته هللا ورسوله ،ما لم يثبت عن هللا وعن رسوله
عند ابن حزم أن  ،أربعة قرآنات ليس بواحد وال اثنين وال ثالثة ،وأنه القرآن عندنا أربعة أشياء

الثاني المكتوب في المصاحف قرآن غير المتلو  ،هذا الذي ي تلى اكلها تسمى قرآن   ،أربعة أشياء
وفي هذا يقول ابن القيم  ،الرابع المعنى القديم ،المحفوظ في الصدور غير المتلو وغير المكتوب

 :-رحمه هللا-
 .                 للناس قرآن وال اثنان   .  ن حزم بعد ذاك فقال ماوأتى اب

 .                 ن وذاك قاااااااااااااااول باااااااااااااااي ن الااااااااااااااابطالن  .             باااااال أربااااااع كاااااال يساااااامى بااااااالقرآ
  .        نيامفي الرسم يدعى المصحف العث  .            هاااااذا الاااااذي ي تلاااااى وآخااااار ثابااااات
   .             هااااااااااذي الااااااااااثالث خليقااااااااااة الاااااااااارحمن  .       والثالااث المحفااوظ بااين صاادورنا
 .                   كاااااااااااااااالق ي عبَّاااااااااااااااار عنااااااااااااااااه بااااااااااااااااالقرآن  .          والراباااااع المعناااااى القاااااديم كعلماااااه
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 يقول ابن القيم:
                    لاااااااام يجااااااااد شاااااااايئ اوأظنااااااااه قااااااااد رام 

                     عنااااااااااااااااه عبااااااااااااااااارة ناااااااااااااااااطق ببيااااااااااااااااان  .
. 

              مراتااااااااااااب أربااااااااااااعإن المعااااااااااااين ذو 
                 عقلاااااااات فااااااااال تخفااااااااى علااااااااى إنسااااااااان  .

. 
الوجود في  ،وجود في األعيان ،وجود في األذهان :يعني األمور المعينة الموجودة لها مراتب أربع

إن  ،إن و جد في األعيان صوت صار شيئ ا ،والموجود في األعيان يتنوع ،األذهان هو المحفوظ
لكن الموجود في  ،كأنه رام هذا ولم يستطع التعبير عنه صار شيئ ا ،ان مكتوبو جد في األعي

يعني المحفوظ في الذهن في القلب هو غير المسموع في  ،األذهان هو غير الموجود في األعيان
فأهل العمل حينما يقولون مثل هذا الكتاب  ،إذا ك تب هو نفسه ،اآلذان إذا ت لي هو غير المقروء

اإلشارة في األصل أن تكون إلى موجود في  ..،رحنا هذا في أول درس أما بعد فهذايعني ش مثال  
لكن العلماء حينما يكتبون المقدمة بعد الفرا  من الكتاب  ،يعني يشار إليه ،األعيان محسوس

أما هذا فهو  :ويقول ،لكن بعضهم يكتب المقدمة قبل الكتاب ،يشيرون إلى موجود في األعيان
هل يختلف ما  :يعني ،وهل الذي في الذهن غير موجود في األعيان ،يشير إلى ما في األذهان

 ،رنه شيء وغيَّ هألنه يغير في ذ ؛وقد يختلف :قد يقول قائل ،في الذهن عما و جد في األعيان
 ،إليه بالتفصيللكن أشار  ،فهذا ال إشكال فيه إن أشار إليه إجماال   ،لكن إن أشار إليه بالتفصيل

ال اختلف عن الواقع ،فهذا كتاب فهذا  ،أما بعد :لو قال ،ثم غير فيه ال بد أن يغير في اإلشارة وا 
هذا اختلف ما في الذهن  :هل نقول ،ثم شرح البخاري  -جلَّ وعال-كتاب في تفسير كالم هللا 

إما  ،-جلَّ وعال- هذا كتاب في تفسير كالم هللا :عما في األعيان؟ هذا اخلتف في وقته لما قال
ن كان صادق   ،ا فال عبرة بكالمهفإن كان كاذب   ؛اا أو يكون صادق  أن يكون كاذب   ا فال بد أن يغير وا 

ألنه  ؛وعلى كل حال مع مخالفة الواقع ال يمكن أن يوصف بالصدق ،هذا الكالم ليطابق الواقع
األعيان صورة عما في فالموجود في  ،ر فال بد أن يغير المقدمةا بالحقيقة وغيَّ كان صادق  

 وعلى كل حال سواء قلنا اآلن لما نقرأ كالم ابن القيم: ،األذهان
 .                 للنااااااااااااااااااااااااااااس قااااااااااااااااااااااااااارآن وال اثناااااااااااااااااااااااااااان   .      وأتاااااى ابااااان حااااازم بعاااااد ذاك فقاااااال ماااااا
ن وذاك قاااااااااااااااااااول باااااااااااااااااااي ن الااااااااااااااااااابطالن                  .             باااااااااااال أربااااااااااااع كاااااااااااال يساااااااااااامى بااااااااااااالقرآ

. 
 ،هو هو ،هذا غير ما نطق به ابن القيم في نونيته وأماله على الناس أو كتبه هو بيده :نقولهل 

 :وغير ما يحفظه أهل العلم في حوافظهم من هذه النونية هذا غيره يعني لما تقول أنت
 .                 للنااااااااااااااااااااااااااااس قااااااااااااااااااااااااااارآن وال اثناااااااااااااااااااااااااااان   .      وأتاااااى ابااااان حااااازم بعاااااد ذاك فقاااااال ماااااا

؟ ما يمكن أن يقال هذاإ :قلت هذا؟ ابن القيم الذي قال أو تقول اأن :تقول  ،ن ابن القيم خلقه في 
 :لكنهم قع دوا قاعدة بنوها على المبالغة في التنزيه فقالوا ،ما يمشي هذا الكالم وال على المجانين

دة فخالفوا ألنه إذا أثبتنا له الصفات أشبه المحدثات هم مشوا على هذه القاع ؛ت ْنَف عنه الصفات
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وبعضهم وكثير منهم رجع عند وفاته  ،ووقعوا في حيرٍة ال نهاية لها ،المعقول والمنقول بسببها
هل يمكن أن يمشي هذا  ؟عندنا أربعة قرآنات :كيف يقول ابن حزم ،ح بأنهم على غير هدىصر  

وان ترى يعني يا إخ ؟عن طالب العلم أو العلماء فضال   ،عن أذكاهم فضال   ،على أغبى العوام
ن بلغت ،يعني عنده ذكاء خارق  ،ابن حزم غاية في الذكاء ما بلغت من  لكن هذه العقول وا 

ألنه يسرح به كل  ؛على صاحبه ال تستفيد فقد يكون الذكاء وباال   كاءذال تخلفالذكاء ولكنه 
يعني لو كان اإلنسان يعتمد على كونه  ،ثم يضيع ويتيه ،ا عن نصوص الوحيينمسرح منكب  

ْيت في الطرق  وهذا في  ،من غير طرق الناس ا وشماال  ثم بعد ذلك يترك الجواد ويضرب يمين   ،ِخرِ 
ثم بعد ذلك مشى من  ،وشخص من أعرف الناس بالطرق  ،المحسوسات ال شك أنه يضيع

فلما رأى أنه إذا  ،رك الدوامند :قال ،وفي قضية في المحكمة يوم األربعاء ،الرياض إلى بلد ما
ما  ،فأراد االختصار تاه وضل الطريق ،سلك الطريق المعبَّد الذي يسلكه الناس يطول عليه الوقت

ومع ذلك لو انتظر ومشى مع الناس وزاد في الطريق لمدة ، وصل إلى المحكمة إال يوم السبت
يترك الوحيين ويعتمد على فهذه العادة فيمن  ،ساعة أو نصف ساعة عما توقعه وصل في الوقت

-ال طريق غير طريق الرسول  ،ويعتمد على كالم من يتهمهم بالذكاء والعبقرية ،عقله وذكائه
ر ،-عليه الصالة والسالم وهؤالء عباقرة كيف  ،ال بد أن تضيع ،غير الصراط المستقيم ال تدوِ 
لماذا؟ ألنهم تركوا الصراط المستقيم وعدلوا  ،وأتوا بكالم يضحك الصبيان ؟ضاعوا كيف ضلوا

 إلى غيره فضلوا وأضلوا.
 طالب: .................

سبحان من ألهمه حينما يرد على بعض العلماء في مسائل  :ابن حزم لو تقرأ بعض كالمه تقول
عندنا أربعة قرآنات في قول لم يسبق  :ثم يأتي يقول ؟تعجب كيف خلص من هذه المسألة ،الفروع

 إليه وال عقل وال نقل يسنده. 
بن حزم هو اإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  :يقول الشارح بعد أن ترجم البن حزم يقول

 :يقول ،ثم ذكر قوله ،وأطال في ترجمته ،األندلسي الظاهري المشهور عالم األندلس إلى آخره
 ،هذا الذي يتلى ؛كل يسمى بالقرآنبل أربع  :فقوله ،حيث ذكره الناظم فال بد من بيان معناه

هذه  :وقوله ،والمراد بالرسم الخط ،والثالث المحفوظ في الصدور ،والثاني المكتوب في المصاحف
وله في وق :يقول الشارح ،قوال التي قيلت في القرآنالثالث خليقة الرحمن وهذا القول من أبطل األ

ولكن الناظم لما  ،-رحمه هللا-وهو من جملة مجازفته وتهوره  ،به ال نعلم قائال   ،مهجور :القرآن
 ،ألنه من جملة األقوال التي قيلت ؛ذكر هذا القولذكر جميع ما قاله الناس في القرآن العظيم 

ال فشيخ اإلسالم   س في القرآن فبلغتقد ذكر في المسألة المصرية أقوال النا -رحمه هللا تعالى-وا 
 ،وحيث ذكره الناظم فال بد من بيان معناه ،ولم يذكر قول ابن حزم هذا ،سبعة أقوال أو ثمانية

والثالث  ،والثاني المكتوب في المصاحف ،هذا الذي يتلى ،يسمى بالقرآن كلق  ،بل أربع :فقوله
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وهذا القول من  ،الثالث خليقة الرحمن يهذ :وقوله ،والمراد بالرسم الخط ،المحفوظ في الصدور
والرابع  :قوله ،ن البطالنوذاك قول بي ِ  :ولذلك قال الناظم ؛قوال التي قيلت في القرآنأبطل األ

وقد تقدم  ،ة في إثبات المعنى النفسييَّ بِ الَّ شاعرة والك  وافق األ -وهللا أعلم-المعنى القديم كأنه 
  .عادةاإلالقول في المعنى النفسي بما أغنى عن 

ن المعين كزيد أأي  ،ن المعين ذو مراتب أربعألى قوله إلم يجد  شيئ اوأظنه قد رام  :وقول الناظم
ذا تلفظت بلفظ إأي في اللفظ  ،وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي :له أربع وجودات مثال  
في  -تعالى–وهي التي ذكرها هللا  ،ربعةفهذه الوجودات األ ،خطيالرسمي أي الووجود  ،زيد
 {كرم الذي علم بالقلمقرأ وربك األ ااقرأ باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق } :قوله

وذكر الوجود الرسمي  ،ربعة وهي الوجود العيني الخارجي الذي هو خلقهفذكر المراتب األ
 ووه ،فمذهب ابن حزم أن القرآن في المراتب الثالثة مخلوق  ،الدال على العلمي المطابق للفظ

بقي عنده  ،ولى بالتسمية بالقرآن وهو وجوده العينيولكن األ ،وجوده العيني واللفظي والرسمي
  .المعنى القديم فهو غير مخلوق كالعلم

فالشيء شيء واحد ال  ،إن الوضع لألذهان :فإنه قد قالوقول الناظم بخالف قول ابن الخطيب 
ابن الخطيب وهو الرازي محمد بن عمر المفسر المعروف  ،اَعَكس تمام   ،يعني َعْكس ،أربع

ء واحد ال أربع فالشيء شي ،والمحصول ،وصاحب المطالب وغيرها من الكتب ،صاحب التفسير
الخطيب  أي أن قول ابن ،وقول الناظم بخالف قول ابن الخطيب ،ت  الِعرفانلَّ قِ فدهى ابن حزم 

المعنى النفسي على ما هو  وهو ،في الذهنن الكالم موضوع لما إ :أي الفخر الرازي قال
نه معنى واحد ،شاعرةمعروف من مذهب األ  .وهللا أعلم ،وا 

 :-رحمه هللا تعالى-قال الناظم ثم 
                     وهللا أخبااااااااااااار أناااااااااااااه سااااااااااااابحانه

                     ماااااااااااااااتكلم باااااااااااااااالوحي والفرقاااااااااااااااان  .
. 

                     وكاااااااذاك أخبرناااااااا باااااااأن كالماااااااه
                     يماااااااانبصااااااادور أهااااااال العلااااااام واإل  .

. 
 .{بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم}

                     وكاااذاك أخبااار أناااه المكتاااوب فاااي
                     صاااااااحف مطهااااااارة مااااااان الااااااارحمن  .

. 
                     اوكااااااذاك أخباااااار أنااااااه المتلااااااو والاااااا

                     نسااااااااااناإلمقاااااااااروء عناااااااااد تاااااااااالوة   .
. 

                     نااااااااااهأوالكاااااااااال شاااااااااايء واحااااااااااد ال 
                     هااااااااااااو أربااااااااااااع وثالثااااااااااااة واثنااااااااااااان  .

. 
                     وتاااااااااااالوة القااااااااااارآن أفعاااااااااااال لناااااااااااا

                     وكاااااذا الكتاباااااة فهاااااي خاااااط بناااااان  .
. 

                     لكنماااااااااا المتلاااااااااو والمكتاااااااااوب وال
                     محفااااااااوظ قااااااااول الواحااااااااد المنااااااااان  .

. 
                     والعبااااااااد يقاااااااارؤه بصااااااااوت طيااااااااب

                     وبضااااااااااده فهمااااااااااا لااااااااااه صااااااااااوتان  .
. 

 فهما له: يعني للعبد صوتان: صوت طيب وصوت غير طيب.
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                     وكاااااااااااااذاك يكتباااااااااااااه بخاااااااااااااط جياااااااااااااد
                     فهماااااااااااااا لاااااااااااااه خطاااااااااااااان وبضاااااااااااااده  .

. 
 يعني للعبد.

                     أصاااااااااااااااااواتنا ومااااااااااااااااادادنا وأداتناااااااااااااااااا
                    والاااااااااااااارق ثاااااااااااااام كتابااااااااااااااة القاااااااااااااارآن  .

. 
                     ولقاااد أتاااى فاااي نظماااه مااان قاااال قاااو

                     ل الحااااااق فيااااااه وهااااااو غياااااار جبااااااان  .
. 

 في نونيته. ييعني القحطان
ااااااااااااااااابأنامااااااااااااااااال األ  . ن الذي هو في المصاحف مثبتإ                انبَّ شااااااااااااااااايا  والش 

. 
                 ه وحروفاااااااااههاااااااااو قاااااااااول رباااااااااي آي ااااااااا

                  ق مخلوقااااااااااااااااااانوماااااااااااااااااادادنا والاااااااااااااااااارَّ   .
. 

يعني لو  ،معه قديم منذ و جد ،بخالف من غال في اإلثبات وقال كل ما يتصف بالقرآن قرآن
الجلد هذا  ،ا أو بعد غد من المجلِ دتذهب بنسختك ومصحفك وتجلده اليوم عند الم َجلِ د ويخرج غد  

مثل هذا يمشي على أحد؟ يعني الحديد  هل :أقول ؟هذا يمشي على أحد ،موجود مع وجود الكالم
 :ن يتمسح به نقولالجديد هذا يأتي م ،اغ يِ ر مرار   -مقام إبراهيم يعني-الذي و ضع على المقام 

لكن  ،هذا ِجيء به من مصنع ،ال قيمة له ،ا ال ينفع وال يضرهذا حديد خرج من المصنع قريب  
هذا  :قال ،المبتدع الذي أ شرب قلبه حب البدعة ماذا يقول؟ وقد سمعته بأ ذني وأنا قلت له الكالم

-فاعتقد النفع والضر من غير هللا  -نسأل هللا السالمة والعافية-لكن عندنا ينفع  ،عندكم ما ينفع
 -رضي هللا عنه -فالعقول إذا أخذها باريها قال عمر  ،-نسأل هللا السالمة والعافية- -جلَّ وعال
يعني العقل ال يستقل  ،أخذها باريها :قال ،أين عقولنا لما كنا نعبد التمر فإذا ِجْعنا أكلناه :لما قال

ال ما ،له من قائد يقوده وهو الشرع ال بد ،ال يمكن أن يستقل بإدراك الحق هناك فائدة من كان  وا 
نزال الكتب إذا غ طِ َيت العقول بغشاوة  -نسأل هللا السالمة والعافية-فمثل هذا  ،إرسال الرسل وا 

 البدعة يندر أن تصل إلى الحق إال بتوبة نصوح يقول: 
                    ومصااااافشاااافى وفاااارَّق بااااين متلااااوٍ  

نوع وذاك حقيقااااااااااااة الِعرفااااااااااااان                     ااااااااااااا  .
. 

الكاااااااال مخلااااااااوق ولاااااااايس كالمااااااااه                     
ن                     شااااااااايئ امتلاااااااااو مخلوقاااااااااا هماااااااااا ال  .

. 
ن لفظي بالقرآن إ :رموا من قال ،المسألة العظمى التي تكلم بها السلف ،بقي مسألة اللفظ بالقرآن

لفظي بالقرآن مخلوق ال شك أنه  :ومن قال ،القرآن مخلوق كافر :مخلوق بالبدعة أن من قال
وهو في  ،وال قاله سلف األمة -عليه الصالة والسالم-ألن هذا كالم لم يقله النبي  ؛مبتدع عندهم

 يقول: ،الحقيقة يحتاج إلى تفصيل
الكاااااااااال مخلااااااااااوق ولاااااااااايس كالمااااااااااه                    

ااااااااااا  . ن                     اشااااااااااايئا هماااااااااااا المتلاااااااااااو مخلوق 
. 

فعليااااااك بالتفصاااااايل والتمييااااااز فاااااااإل                     
طااااااااااااالق واإلجمااااااااااااال دون بيااااااااااااان                       .

. 
قااااد أفساااادا هااااذا الوجااااود وخاااابَّط الااااا                    

أذهااااااااااااااااان واآلراء كاااااااااااااااال زمااااااااااااااااان                       .
. 

وتاااااااااااالوة القااااااااااارآن فاااااااااااي تعريفهاااااااااااا                     
ن                     اشاااااااايئبااااااااالالم قااااااااد ي عنااااااااى بهااااااااا   .

. 



 

 

 
01 
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إذا  -جلَّ وعال-هذا كالم هللا  ،ي عنى بها المتلو المقروء فهو كالمه ناشيئالتالوة التالوة يعنى بها 
 قلنا التالوة المراد بها المتلو.

ي عناااااااى بهاااااااا المتلاااااااو فهاااااااو كالماااااااه                    
هااااو غياااار مخلااااوق كااااذي األكااااوان                       .

. 
ويااااااااراد أفعااااااااال العباااااااااد كصااااااااوتهم                     

وأدائهااااااااااااااااام وكالهماااااااااااااااااا خلقاااااااااااااااااان                       .
. 

                    هااااذا الااااذي نصاااات عليااااه أئمااااة الااااا
                     والِعرفاااااااااااانإساااااااااااالم أهااااااااااال العلااااااااااام   .

. 
                     وهااو الااذي قصااد البخاااري الرضااى

                     لكاااااااان تقاصاااااااار قاصاااااااار األذهااااااااان   .
. 

عاااان فهمااااه كتقاصاااار األفهااااام عاااان                      
قاااااااول اإلماااااااام األعظااااااام الشااااااايباني                        .

. 
ااااا ا أن نفاااااى الضااااادين                      فاااااي اللفاااااظ لم 

عناااااااه واهتااااااادى للنفاااااااي ذو عرفاااااااان                        .
. 

 ،ما نقول هذا ،ما نقول لفظي بالقرآن مخلوق وال غير مخلوق  :يقول -رحمه هللا-اإلمام أحمد 
للمادة ؟ ال إنما هو حسم -جلَّ وعال-هل معنى هذا أنه توقف في أفعال العباد أنها مخلوقة هلل 

قد  ،لمِ لفظي بالقرآن مخلوق واللفظ محت :ألنك إذا قلت ؛وسد للباب واحتياط لالعتقاد الصحيح
لكن البخاري صرح بأن لفظي بالقرآن مخلوق باعتبار أنه  ،يسمعها شخص فيلقيها على إطالقها
باعتبار أنه يحتمل أنه اللفظ الذي هو صوت  -رحمه هللا-كالمي واإلمام أحمد سد الباب 

ا ومادام االحتمال قائم   -جلَّ وعال-وهو كالم هللا  ،ويحتمل أنه الملفوظ المقروء المتلو ،القاري 
 التلفظ ما يحتمل الملفوظ. ،ي سد الباب كغيرها من األلفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان

ا هااااو فعلنااااا                    فاااااللفظ يصاااالح مصاااادر  
كااااااااااااااااااااااتلفظ بااااااااااااااااااااااتالوة القاااااااااااااااااااااارآن                       .

. 
وكاااااذاك يصااااالح نفاااااس ملفاااااوظ باااااه                     

وهاااااااااو القااااااااارآن فاااااااااذاك محاااااااااتمالن                        .
. 

فلااااذاك أنكاااار أحمااااد اإلطااااالق فااااي                    
ثبااااااااااااااات بااااااااااااااال فرقااااااااااااااان                       . نفااااااااااااااي وا 

. 
أجلها اإلمام البخاري لما دخل نيسابور واستقبله أهلها بقضهم  مسألة اللفظ التي امتحن من

ال شك أن مثل  ،وة عند قومهمظوغار منه بعض أهل الحديث الذين كانت لهم ح ،وقضيضهم
يعني قد تجد اإلمام الكبير  ،هذا يثير الغيرة في نفوس بعض الناس وهو في نفوس األتباع أشد

ويترك هذا العالم برهة حتى ينصرف هذا الطارئ وال يؤثر في  ،ويجتمع الناس حوله ايأتي عالم  
هذه األمور والتحرشات والمشاكل التي حصلت إنما  ل  وج   ،نفسه بقدر ما يؤثر في نفوس األتباع

زينب بنت جحش هل دخلت في  -على سبيل المثال-يعني في قصة اإلفك  ،هي من األتباع
نما دخلت أختها حمنةو  ،وهي التي تسامي عائشة ما دخلت ؟اإلفك فاإلشكال أكثر  ،ا لهاانتصار   ؛ا 

ما بينهم إشكال ال  ، الرؤوس الكبار هؤالءما يأتي من األتباع وتجد الخالف في القديم والحديث
لكن هؤالء األتباع يغارون على  ،سيما في المسائل التي ال يضلل القائل بها ما بينهم مشكلة

ثم يغارون عليه  ،حب البساط من تحته كما يقولون ر ويخشى أن يسمِ شيخهم ويرون أنه غ  
ور إمام وهو إمام أهل َنْيَساب  -فلذلك الذ ْهِلي  ؛ويأخذون في الكالم الذي يثير ما في كوامن النفوس
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 ،لفظي بالقرآن مخلوق  :لما البخاري قال -إمام من أئمة المسلمين ،عالم جليل من كبار المحدثين
فصار بينهما من  ،يحتاط لهذه المسألة مثلما يحتاط اإلمام أحمد -رحمه هللا-واإلمام الذهلي 
اواألتباع  ،العداوة ما صار استغلوا مثل هذا الخالف وهذا الظرف الذي سحب األنظار عن  أيض 

  .وامت ِحن البخاري وط رد من نيسابور ،فحصل ما حصل ،شيخهم
لكن الراسخ يرجع إلى ما في الكتاب والسنة  ،اا وحديث  على كل حال مثل هذه األمور تحصل قديم  

ألن األتباع يأتون وما زالوا يأتون إلى الشيو   ؛ويجعل قائده وسائقه النص وال ينظر إلى األتباع
ْونهم ويؤثرون عليهم ،قال فالن وفعل فالن وترك فالن ن  ،وي ْغر  ويبقى الكبار كالجبال الرواسي وا 

 حصل ما حصل من األتباع.
أحمااااد اإلطااااالق فااااي                      فلااااذاك أنكاااار

ثبااااااااااااااات بااااااااااااااال فرقااااااااااااااان                       . نفااااااااااااااي وا 
. 

  .وهللا أعلم ،ولعلنا أتينا على أطرافه جًداعلى كل حال الكالم في هذه المسألة طويل 
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


